
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club del llibre verd 
 

El llibre verd és un Club de reciclatge dels llibres de 

text, gestionat per l’AMPA 

Adreçat a TOTS els estudiants de l’ESO associats a 

l’AMPA de l’Institut, per tant que paguen la quota. 

 

  

Cal pagar en efectiu l’import establert pel curs que faràs:  

1r ESO - 65 €  2n ESO - 55€ 

3r ESO - 55€   4rt ESO - 55€ + 15€ de fiança* = 70€ 

Quan hagueu pagat us farem un rebut, que necessitareu per 

recollir els llibres. 

* Quan es retornen els llibres a final de curs es fa la devolució dels 15 € 

de fiança, si els llibres estan en bon estat. 

  

Quan em donen el lot de llibres? 

Els dies 7, 8, 9 i 10  de setembre. 

Lloc: Biblioteca de l’Institut  

Hora: 8 a 15 h 

Què passa si he perdut o espatllat algun llibre? 

Hauràs de pagar 20€ per cada llibre o no podràs formar part del 

Club el curs vinent. 

 

  

El club NO proporciona les fitxes ni els llibres de lectura 

obligatòria. 

Respecta els llibres, no els guixis, ni els estripis. 

Els llibres de lectura no formen part del Club del llibre verd, 

però us agrairem el donatiu a la biblioteca de l’Institut, quan 

ja els hagueu fet servir (aprofita el dia que retornis els llibres 

del club per donar-los). 

 



 

 

 

 

 

 

1 
Pagar la quota del llibre verd. 
Dies: 20,21 i 22 de juliol  de 2020 

Hora: 10 a 11 h 

Lloc: Despatx de la coordinadora de l’AMPA 

 

                             
 

2 
Retornar dels llibres del curs  
(excepte alumnes nous) 

Dies: 30  de juny i 1, 2, 3, 4 de juliol de 2021 

Hora: 8 a 15 h 

Lloc: Biblioteca de l’Institut 

                   

 3 

Recollir els llibres. 
Dies: 7, 8, 9, 10, 14 i 15  de setembre de 2020 

Hora: 8 a 15 h 

Lloc: Biblioteca 

 

              

 Tràmits i calendari 

  

L’AMPA proporciona alguns llibres als professors que us els 

donen a l’inici del curs.  

Cal que els retorneu als professors quan s’acabi el curs.  

 

 

Cal pagar en efectiu i després us 

donaran un rebut que cal guardar 

per recollir els llibres. 

Cal entregar els llibres en una bossa. 

Amb el nom, cognoms i curs que s’ha fet. 

Recorda esborrar 
tots els llibres i 

portar-los folrats 

Recordeu que cal portar el rebut  

per poder recollir els llibres. 

 


